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Rada města se 21. 5. zabývala

zněním vyhlášky města č. 3/2000

o odpadech. Vzhledem k tomu, že

vyhodnocení výběru poplatků za

I. pololetí r. 2001 vyznělo kladně,

tj. město na sběr komunálního od-

padu nedoplácí, lze předpokládat,

že přibližně dva roky nebude zvy-

šována základní sazba za sběr od-

padu. Ta v současné době činí 210

Kč na občana za pololetí. Rada měs-

ta doporučuje zastupitelům, aby tu-

to sazbu potvrdili a zároveň schvá-

lili slevu 50% pro studenty s pře-

chodným bydlištěm v místě školy

a slevu 100 Kč na pololetí pro ob-

čany starší 70 let. Vojáci základní

služby byli od poplatku osvobo-

zeni již nyní. Stejnou slevu jako

v tomto pololetí mohu očekávat

i občané bydlící na místech, která

jsou nejsou pro svozovou techniku

dostupná, musí tedy část cesty ma-

nipulovat s popelnicí sami.        EJ

Navrženy slevy v systému sběru odpadu

Výběr poplatků za II. pololetí r. 2001 bude zahájen 21. června. Až do

13. července včetně budou poplatky vybírány v přízemí MÚ, v míst-

nosti naproti podatelně.

Denně v době 8 – 11 a 13 – 14 hod.,
v úřední dny v pondělí a ve středu až do 17 hod.

V místních částech N. Města upřesní prodejní místa a hodiny předse-

dové komisí pro místní samosprávu.

Svozové známky pro podniky a podnikatele (právnické osoby a fy-

zické osoby oprávněné k podnikání) prodávají TS služby s.r.o., Soško-

va ul. 1346.

Výběr poplatků za komunální odpad,
výdej svozových známek na II. pol. r. 2001

Rychlé občerstvení na náměstí?
Bystřický občan provozuje od

roku 1998 stravovny Gurmán gril.

Hlavní provozovna a přípravna se

nachází v Bystřici n.P., prodejny

v Bystřici a ŽDáru n.S. Nyní proje-

vil zájem o pronájem přízemí v čp.

12 na Vratislavově nám. (poliklini-

ka, v současné době prodej textilu).

Rada města si žádá předložení po-

drobného podnikatelského záměru

a předběžného vyjádření hygieny.

Starosta města J. Sokolíček infor-

maci doplnil, že osobně je provo-

zovně rychlého občerstvení v tom-

to místě nakloněn, ale spíše ve for-

mě studených jídel. Vůně z grilu by

se neměla linout do ostatních pro-

stor budovy.                              EJ

Prodejna mléka opět otevřena

Obchodní dům

Starosta města je průběžně kon-

taktován zástupci různých řetězců

obchodních domů a velkoprode-

jen. Odhaduje, že přibližně do tří

týdnů předloží radě návrh na výběr

typu prodejny a jejího místa. Anke-

tu mezi občany, zda si novou pro-

dejnu skutečně přejí, nehodlá inici-

ovat, neoficiální průzkum veřejné-

ho mínění je výstavbě spíše naklo-

něn.                                          EJ

stále aktuální

Ředitelka NKZ předložila radě

města přehled pronájmů prostor

kulturního domu a jejich finanční

výtěžnost. Rada města schválila,

aby byl pronájem přísálí (případně

hlavního sálu) pro prodejní akce

zvýšen z dosavadní částky 1500 Kč

na den na částku 3000 Kč na den.

Důvodem zvýšení ceny za proná-

jem je jednak snaha o částečné ome-

zení prodeje v objektu, který má

přednostně sloužit jiným účelům,

jednak zohlednění výhodnosti pro-

dejního místa - prodejce nemusí

manipulovat se stánkem, není zá-

vislý na počasí, má k dispozici WC,

úklid...

Rada města rovněž uložila ředi-

telce NKZ, aby do poloviny srpna

předložila návrh doprodeje vstu-

penek na kulturní představení žá-

kům a studentům novoměstských

Kulturní dům zvýší prodejcům nájemné
základních škol a gymnázia za sní-

žené ceny. V zájmu lepší propaga-

ce kulturních programů bude mít

NKZ od počátku září k dispozici

polovinu strany v Novoměstsku.

(pozn. red.: Plocha v Novoměstsku

pro tyto účely není v současnosti

nijak omezena.)

EJ

Sbírka pro Diakonii v Úpici
V pondělí 21. 5. se konala další

ze sbírek šatstva a předmětů pro

domácnost pro Diakonii v Úpici.

Dárci přijížděli v nepřetržitém prou-

du po celou vyhrazenou dobu

a igelitové pytle a krabice se navrši-

ly do úctyhodné a zatím rekordní

výše. Paní Blanka Řeháková děku-

je všem, kteří přispěli, a pracovní-

kům MÚ, kteří přišli vypomoci

s manipulací krabic při přebírání

i další dny při nakládání na náklad-

ní vozy. Ano, vozy, tentokrát to

jedno auto nepobralo.

Je dobře, že občané N. Města

a okolí reagují na tyto nepravidelné

akce, že se naučili průběžně třídit

méně potřebné předměty a obleče-

ní a dočasně je uschovávat. Další

sbírku zorganizuje paní Řeháková

zřejmě ještě v tomto roce, neboO ve-

dení města slibuje akci znovu pod-

pořit a uvolnit pracovníky na vý-

pomoc.

Pro zájemce je v redakci Novo-

městska k dispozici výroční zpráva

občanského sdružení Diakonie Úpi-

ce, kde je možno nalézt podrob-

ností o charakteru sdružení i jeho

konkrétních aktivitách.              EJ

Dne 7. 6. byla slavnostně otevře-

na hejtmanem kraje Vysočina ing.

Františkem Dohnalem rekonstruo-

vaná část centrálního pavilonu v

okresní nemocnici. V této části bude

oční, urologická a chirurgická am-

bulance, dále ARO s ambulancí bo-

lesti, jednotka intenzivní péče pro

chirurgické obory, oddělení tzv.

čisté chirurgie a oční oddělení.

Vzhledem k tomu, že bude ná-

sledovat rekonstrukce další části

centrálního pavilonu, bude z této

části vystěhováno oddělení ortope-

die do pavilonu, kde bylo dříve

oční oddělení.

Pokoje pro pacienty budou vět-

šinou dvoulůžkové, maximálně

čtyřlůžkové, s vlastním WC, spr-

chou a u každého lůžka bude sig-

nalizační zařízení, vývod kyslíku,

možnost použít telefon a rozhlas.

Též ARO a jednotka intenzivní pé-

če budou splňovat nejpřísnější kri-

téria jak z pohledu vybavení zdra-

votnickou technikou, tak i komfor-

tu pro pacienta. Oddělení budou

plně klimatizována, prostorná, s pří-

mou návazností na centrální ope-

rační sály.

Finanční náklady na stavební část

a vybavení technologií činily 130

mil. Kč.

Zveme všechny zájemce na den

otevřených dveří rekonstruované

části centrálního pavilonu, aby si

každý mohl prohlédnout tuto no-

vou moderní část naší nemocnice.

Den otevřených dveří se uskuteční

ve dnech 8. 6. od 13.00 do 16.00

hodin a 9. 6. od 8.00 do 11.00

hodin.       MUDr. Zdeněk Kadlec,
ředitel ON

Další část nemocnice zrekonstruována

Dne 4. 6. byla znovuotevřena prodejna s tradičním mlékárenským

sortimentem v prostorách bývalé mlékárny na Masarykově ulici.

O znovuotevření prodejny se částečně zasloužilo vedení města N. Měs-

ta. Prodejna bude zásobována společností Lacrum Velké Meziříčí s.r.o.

       EJ

NOVA CIVITAS
městská slavnost

a řemeslný jarmark

29. června 2001



Úmrtí

Jubilanti

ZUŠ Jana Štursy

Horácké muzeum

Kulturní dům

Knihkupectví Trojan

Kino

na naše tlamičky. Jestli jsme před-

tím měli obavy z konverzace v an-

glickém a německém jazyce, větši-

nou ihned zmizely, protože jsme se

instinktivně domlouvali nejen ci-

zím jazykem, ale i rukama a noha-

ma. A myslím si, že docela úspěšně

– z 90% jsme si rozuměli.

Druhý den ráno, kdy jsme se se

svými novými holandskými „fri-

endíky“ objevili před radnicí, se

dospívající rozdělili na dvě skupi-

ny: na ty, co vzrušeně konverzova-

li česky o tom, jak se měli v rodi-

nách a hlavně o problémech s vo-

dou (v Holandsku mají také dva

kohoutky, jeden na vodu a druhý

stupňuje teplotu :-) ) a na druhou

skupinu, která žvatlala tvrdou hat-

matilkou o nás. Skupiny se udržely

v tomto složení až na radnici, kde

nás čekalo přivítání, oběd a projek-

ty o našem Novém Městě a jejich

městečku plném zeleně – Waalre.

U kvízu, který připravily naše uči-

telky Janíčková a Zelenková, jsme

se začali konečně vzájemně „oču-

chávat“. Když jsme potom dostali

rozchod v sousedním větším městě

Eindhovenu, rozdělila se už většina

do skupin „holky“ a „kluci“, při-

čemž fajn holandské dívky nás vza-

ly do módních obchodů, McDo-

nalda a cukráren, zatímco kluci měli

svůj vlastní program (který mi není

znám :-) ).

Večer se konala diskotéka, která

se ze začátku moc nevedla, ale pak

nastoupil na scénu nejmenovaný

český DJ Pavel K. a namíchal doce-

la fajn hudbu, při které šel tančil

i holandský profesor a naše trochu

společensky unavené učitelky, kte-

ré předtím pily „limču“ v autobuse

s řidiči. Neděle byla podle mě nej-

lepším dnem naší výpravy, navští-

vili jsme totiž zábavní park Efte-

ling, který je podobný Disneylan-

du. Na spoustu pohádkových po-

staviček, které se hýbaly jako živé,

a na skvělé atrakce se opravdu nedá

zapomenout. Holandští kamarádi

dokonce měli česko-holandský

slovník, takže o zábavu všeho dru-

hu opravdu nebyla nouze. Vrchol-

ným zážitkem byla pondělní ná-

vštěva jejich moderní školy.

Nakonec bylo loučení docela těž-

ké, vyměnili jsme si e-mailové ad-

resy a „opusinkovali jsme se“. Zby-

tek dne jsme pak trávili v chladné

Belgii, kde se nám oproti Holand-

sku moc nelíbilo, jeli jsme na lodič-

kách a prohlíželi si historické jádro

Antwerp. Když jsme pak dopoled-

ne přijeli domů, velmi unavení

a šOastní jsme si lehli do svých po-

stelí a začali jsme se těšit na holand-

skou návštěvu u nás. A naše po-

slední myšlenka před usnutím? Bylo

to nádherné. Kdo zaváhal a nejel,

přišel o moc.          Lucie Marková

Jak jsme putovali do Holandska
Vyučování se ve čtvrtek 10. květ-

na neskutečně vleklo a málokoho

zajímaly goniometrické funkce

nebo ekonomika. Po dlouhých pří-

pravách jsme se konečně dočkali.

Jedeme do Holandska. Večer se

před kulturním domem shromáždi-

lo 19 pubescentů i s četným dopro-

vodem a všichni čekali, kdy se do-

staví autobus. Když se objevil, pře-

kvapené vzdechy nebraly konce.

Místo všem známé barevné karosy

do šrotu se objevil skoro nový dál-

kový krasavec, který se holkám za-

mlouval o to více, že za volantem

seděl mladý sympatický blonDák.

Za mohutného mávání se auto-

bus vydal na dlouhou cestu plnou

překvapení. Tu noc byli ještě všich-

ni čilí, takže se autobus otřásal vý-

buchy smíchu a až k ránu se někte-

rým šOastlivcům podařilo najít leg-

rační, ale pohodlnou polohu na spa-

ní. Budíček zajistila paní učitelka

Kozárová, když hlasitě oznámila do

mikrofonu, že už jsme v prvním

cíli naší cesty, na letišti ve Frank-

furtu. Z autobusu začali pomalu

vylézat rozespalí človíčkové, na něž

musel být po ránu opravdu skvělý

pohled. Po vstupu do rozsáhlého

areálu jsme zjistili, že většina za-

městnanců letiště je zaměstnána stáv-

kou. Ale jak se říká – všechno zlé je

k něčemu dobré – aspoň se nikdo

neztratil na dobu delší než 20 mi-

nut! Poté nás páni řidiči na odpo-

ledne vysadili v Kolíně nad Rý-

nem, abychom si prohlédli kated-

rálu, ostatní pamětihodnosti a vese-

le utratili německé penízky. A ve-

čer?

Konečně návštěva našich e-mai-

lových holandských přátel. K ve-

čeři jsme dostali klasické české špa-

gety s nějakou mňaglou, takže ro-

diny, které si nás poté rozebraly, se

musely královsky bavit pohledem

8. pá ve 20 hod., 9. so ve 20 hod.

Smlouva s @áblem (89´)

Ďábelská komedie o tom, že ženské

se nedá věřit. Premiéra, příst. od 12

let 50 Kč

10. ne v 18 hod., 11. po v 18 hod.

Není král jako král (78´)

Celovečerní animovaná disneyov-

ka, inspirovaná kulturou Inků. Pre-

miéra, přístupný, česká verze

47 Kč

12. út ve 20 hod., 13. st ve 20 hod.

Umění boje (112´)

Akční thriller. Akční jednotka zasa-

huje tam, kde selhává diplomacie.

Premiéra, příst. od 12 let 50 Kč

13. st v 9,30 hod.

Krtek filmová hvězda (69´)

Pásmo pohádek. 10 Kč

15. pá ve 20 hod., 16. so ve 20 hod.

Čokoláda (121´)

Půvabné a hřejivé lidské vyprávě-

ní. Premiéra, přístupný 47 Kč

20. st ve 20 hod.

Trosečník (138´)

Někdy je dobré ztroskotat, aby člo-

věk objevil sám sebe. Příst. od 12

let 55 Kč

5. 6. Ladislav Kromíchal 80 let

5. 6. Jaroslav Belatka 75 let

7. 6. Libuše Daňková 75 let

11. 6. Antonín Sláma 91 let

11. 6. Bohuslav Zelený 87 let

15. 6. František Kučera 88 let

16. 6. Josefa Váchová 88 let

18. 6. Františka Saitlová 91 let

20. 6. František Maček 75 let

22. 6. Otilie Hanáková 75 let

23. 6. Marie Přibylová 75 let

26. 6. Antonín Janů 92 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

3. 5. Milada Khunová (1918)

7. 5. Marie Doleželová (1935)

9. 5. František Vrbas (1911)

13. 5. MUDr. Eva Hladká (1937)

22. 5. Vlastimil Dvořák (1914)

22. 5. Blažena Krčilová (1929)

24. 5. Klement Vácha (1912)

28. 5. Marie Skalníková (1913)

28. 5. Marie Košíková (1918)

30. 5. Marie Rösslová (1921)

upozorňuje s předstihem návštěv-

níky, že v měsíci červenci bude

z důvodů opravy sociálního zaříze-

ní mimo provoz.

V omezeném provozu bude fungo-

vat videopůjčovna, a to pouze ve

večerních hodinách. Půjčovní ho-

diny budu uvedeny v příštím čísle.

nabízí před turistickou sezonou: mapy, atlasy, průvodce, cizojazyčné kon-

verzace. Dle Vašich požadavků se pokusíme zajistit i ty materiály, které

nemáme na skladě.

* * *

Při této příležitosti žádáme odběratele encyklopedií, slovníků a dalších

zamluvených knih, aby si zámluvy vyzvedli v průběhu měsíce června.

Výstava absolventů výtvarného
oboru ZUŠ
do konce června

Horácká galerie
Slavoj Kovařík – výběr z malíř-

ského díla

otevřeno do 24. června

Jaroslav Válek – kovaná plastika

otevřeno do srpna

V edici Listy Horáckého muzea

v Novém Městě na Moravě vyšly

v loňském roce tři publikace. Práce

o ing. Jaromíru Nečasovi a JUDr.

Ivanu Sekaninovi reagují na 100.

výročí narození místních rodáků,

známých politiků a antifašistů. Nej-

obsáhlejší publikace Dobývání ne-

rostných surovin v okrese ŽDár n.S.

a okolí vznikla jako katalog k mu-

zejní mineralogické expozici. Vý-

tisky jsou v prodeji v Horáckém

muzeu za cenu 36, 55 a 63 Kč.  HM

Listy Horáckého muzea

st 13. 6. 14 – 17 hod., Vratislavovo

nám. - II. termín talentových zkou-
šek
st 20. 6. 17 hod., Monseova ul.

Absolventský koncert č. II. lite-
rárně dramat. oboru
po 25. 6. 17 hod., Monseova ul.

Třídní přehrávka p. uč. Večeři
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Souběžně s přípravou večera ab-

solventských zpěvanek zrála v hla-

vě jeho tří hlavních organizátorek

(Jarmily Knop, Jany Petrové a Emy

Novákové) i myšlenka na založení

spolku absolventů a přátel gymná-

zia. Postupně začala mít pevnější

obrysy a na večerním setkání, kde

byl hlavním bodem zpěv, byla po-

prvé vyslovena a přítomnými ihned

vřele přijata.

Spolek by měl v první řadě fi-

nančně i organizačně (např. pod-

porou účasti na soutěžích) pomáhat

výjimečně výtvarně nadaným stu-

dentům. Dále by měl připravovat

a vydávat sborníky a almanachy

vzpomínek, například podobné

tomu, jaký byl vydán v roce 1999

ke 105. výročí založení gymnázia.

Měl by se rovněž podílet na organi-

zování akcí podobných zpěvankám

či jiných, měl by zkrátka sdružit

starší, mladší i zcela mladé absol-

venty školy, ale nejen je.

Předběžné stanovy se dopraco-

vávají, lze očekávat, že členové spol-

ku ročně přispějí částkou přibližně

50 Kč. S podrobnostmi budou čte-

náři seznámeni později.              EJ

Spolek přátel a absolventů gymnázia

se konaly v pátek 18. května v aule

novoměstského gymnázia. Velmi

příjemný večer s hudbou, zpěvem

a vzájemnými setkáními absol-

ventů a přátel gymnázia měl tento-

krát průkopnický charakter, takže

všichni účastníci si zaslouží oceně-

ní. Poděkování ale patří především

hlavní organizátorce večera, paní

Jarmile Puchýřové-Knop, vedení

gymnázia za vstřícnost k celé akci

a starostovi Josefu Sokolíčkovi,

který akci také podpořil svojí účastí

včetně zpěvu. Účastníci vysoce oce-

nili také velmi chutné příspěvky na

společný švédský stůl. Celá akce by

se měla opakovat příští rok, kdy již

bude jistě k dispozici více zpěvní-

ků a doufáme, že se příště zúčastní

také více mladších absolventů gym-

názia.

Eva Chmelařová

První absolventské zpěvanky

Konec letošního školního roku

bude mít na 1. základní škole v No-

vém Městě na Moravě zcela jiný

charakter než roky předcházející.

V polovině června by měla být totiž

zahájena komplexní rekonstrukce

školní jídelny, která zahrnuje i re-

konstrukci a úpravu příjezdových

ploch a kanalizačního systému.

Z hlediska bezpečnosti žáků a za-

městnanců školy není vhodné, aby

rekonstrukce probíhala za plného

provozu. Z těchto důvodů bude

školní rok pro naše žáky ukončen

v pátek dne 22. 6. 2001. V tento

den také žáci obdrží vysvědčení.

V červnu, kdy se začne s vlastní

stavbou, se mohou žáci stravovat

ve školní jídelně 2. ZŠ a v době od

25. do 29. 6. 2001 se učitelé v záj-

movém oddělení při školní družině

postarají i o děti, pro které nebudou

mít rodiče zajištěn dohled, náhrad-

ní program apod.

Tolik k organizaci závěru škol-

ního roku, ale jaký vlastně byl, jak

probíhal, jaké akce, soutěže, olym-

piády a výchovné programy ovliv-

nily či významně zasáhly do prů-

běhu celého školního roku?! Zkus-

me se tedy zaměřit jen na ty nejdů-

ležitější, neboO na komplexní hod-

nocení je zatím brzy.

Na prvním místě bychom chtěli

jmenovat soutěže a olympiády na

okresní a oblastní úrovni, kde naši

žáci dosáhli vynikajícího umístě-

ní v matematických, historických,

přírodopisných a fyzikálních sou-

těžích. Nejvýraznějšího úspěchu

jsme dosáhli jako tradičně v oblas-

ti výpočetní techniky. V zeměpisné

olympiádě a v soutěži německého

jazyka (mladší i starší kategorie)

obsadili naši žáci 1. místa v okres-

ním kole.

Začátkem února proběhl na 2. ZŠ

společný zápis dětí do budoucích

prvních tříd obou základních škol,

kde nás velmi potěšil vzrůstající zá-

jem rodičů o zařazení jejich dětí na

naši školu.

V dubnu se konaly již po osmé

přijímací pohovory do specializo-

vané třídy se zaměřením na výpo-

četní techniku. Byl zaznamenán re-

kordní počet přihlášek – celkem

110, lepší prospěch než 1,5 mělo

cca 75 žáků. Z tohoto počtu si při-

bližně jedna pětina zároveň podala

přihlášku i do primy gymnázia.

Bylo jasné, že u přijímacího po-

hovoru mohl uspět zhruba každý

čtvrtý žák, neboO přijato mohlo být

z kapacitních důvodů pouze 26

uchazečů. Jsme rádi, že na základě

výběrového řízení byli přijati žáci

nejen s dobrým prospěchem, ale

i s opravdovým zájmem o výpočet-

ní techniku. Ke studiu na SOŠ

a SOU bylo přijato všech 118 žáků,

kteří ukončili povinnou školní do-

cházku, do primy gymnázia bylo

přijato celkem 12 žáků a jeden žák

byl přijat do sportovní třídy 2. ZŠ.

V průběhu školního roku se ško-

la stala členem „Klubu ekologic-

ké výchovy“, který je součástí me-

zinárodní ekologické organizace

Zelený kříž. Žáci si vytvořili vlast-

ní „Ekologickou ústavu“, která za-

hrnuje základní zákonitosti ekolo-

gie.

V únoru jsme již po páté připra-

vili akci s názvem „Týden dětem“,

jehož součástí byl také pro žáky

1. stupně dětský karneval a pro

žáky 2. stupně diskotéka. Sdružení

rodičů při naší škole uspořádalo

v květnu pro své děti „Zábavné

rodinné odpoledne“. Všechny tyto

činnosti proběhly v úzké spoluprá-

ci školy s rodiči. Je vidět, že existu-

je-li tato dobrá spolupráce, daří se

Konec školního roku na 1. ZŠ Nové Město na Mor.
úspěšně realizovat celou řadu zají-

mavých akcí pro žáky.

Toto je jen zlomek některých čin-

ností a akcí, které se nám podařilo

úspěšně zrealizovat v průběhu to-

hoto školního roku. Další či dopl-

ňující informace si mohou zájemci

najít na webovských stránkách na

adrese: www.nmnm/zs1

Co si přát závěrem?! Snad jen to,

aO je ten příští školní rok pro žáky,

učitele a rodiče aspoň tak úspěšný,

jako ten letošní.   1. základní škola
v Novém Městě na Moravě

 Zprávy z radnice 
Z dalších bodů 59. řádného jedná-
ní RM ze dne 21. května:

❒ V souvislosti se zlepšením do-

pravní situace ve směru na Jihlavu

bude rozšiřována silnice II/353
Nové Veselí – Bohdalov. Úprava

silnice se částečně dotkne pozem-

ků, které jsou v majetku Lesního

družstva obcí Přibyslav. N. Město,

jako podílník družstva, musí vydat

k záměru své stanovisko. Rada města

doporučuje zastupitelům, aby od-

souhlasili budoucí smlouvu o pro-

deji dotčených pozemků.

❒  RM uložila řediteli společnosti

Lesy a zeleň provést za účasti Mgr.

Německého ozdravný řez borovic
na Vratislavově nám. Mgr. Ně-

mecký již dříve konzultoval prořez

s dendrologem.

❒ Zastupitelé města budou vyzvá-

ni, aby odsouhlasili záměr města

zachování současného charakte-
ru parku na Vratislavově náměs-
tí, tj. se vzrostlými stromy. Po schvá-

lení záměru je plánováno doplňo-

vání chybějících stromů novou vý-

sadbou.

❒ Na základě doporučení zdravot-

ní komise schválila RM první tři

vyhrazená parkovací místa pro
občany s průkazem ZTP. Další

žádosti se scházejí.

❒ Do komise pro výstavbu a regu-
laci městské památkové zóny byl
jmenován Miroslav Šikula, vedou-

cí investic a energetiky a.s. Spor-

ten. Rada města si přeje, aby v této

komisi pracovali zástupci i jiných

místních podniků.

❒ Rada města schválila podmínky
pro výběrové řízení na obsazení
bytů v rekonstruovaném bytovém
domě UNO.

❒  K 1. 7. 2001 bude upraveno
nájemné v městských bytech. Rada

města doporučuje zastupitelům, aby

schválili koeficient 1,04.

dle informací J. Sokolíčka

Nové Město na Moravě

AKTUÁLNĚ strana 693

NA TELETEXTU TV NOVA
SOUTĚŽ POKRAČUJE
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Luboš: 0602 561 369 Ilona: 0602 588 099
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Podmínky pro výběrové řízení na obsazení bytů
v rekonstruovaném domě UNO

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě rozhodlo na svém zasedání

dne 20. 7. 2000 o rekonstrukci hotelové ubytovny UNO na malometrážní

byty. Na základě výběrového řízení byla rekonstrukcí pověřena stavební

firma PKS INPOS a.s. ŽDár nad Sázavou. Termín zahájení rekonstrukce

byl stanoven 1. 11. 2000 a byl dodržen. Termín dokončení rekonstrukce

podle uzavřené hospodářské smlouvy byl stanoven 31. 10. 2001 a je před-

poklad, že bude dodržen. Lze předpokládat, že v listopadu 2001 proběhne

kolaudace tak, aby po nabytí právní moci bylo možno ihned provést

předání bytů jednotlivým zájemcům. Bude snahou MSB předat jednotlivé

byty ihned z důvodů temperování objektu.

Počet bytů: 1+kk - 29 bytů; 2+kk - 34 bytů; 3+1 - 5 bytů

z toho byty pro tělesně postižené: 2 x 1+kk; 2 x 2+kk

Plocha bytů: 1+kk - 24,7 m2; 2+kk - 42,95 m2; 2+kk - 50,4 m2; 3+1 -

75,6 m2

K podlahové ploše bytu se dále započítává plocha sklepu a balkon násobe-

ná koeficientem 0,5 (plocha 1 balkonu činí 2,64 m2, sklepu 2 m2).

Byty podle podlaží: 1+kk 2+kk 3+1
II. nadzem.podlaží 4+1(ZP) 5+1(ZP) 1

III. nadzem.podlaží 5+1(ZP) 6+1(ZP) 1

IV. nadzem.podlaží 6 7 1

V. nadzem.podlaží 6 7 1

VI. nadzem.podlaží 6 7 1

celkem: 29 34 5

Navržené podmínky pro budoucí nájemníky:
1. Věcně usměrňované základní nájemné je stanoveno ve výši 33,634 Kč

za m2 započitatelné podlahové plochy (včetně balkonů a sklepa).

2. Žadatel, kterému bude přidělen nájemní byt, při podpisu nájemní

smlouvy složí tzv. předplacené nájemné ve výši 3ročního nájemného (bez

služeb), z toho 30 % bude tvořit kauce (pro případ neplacení nájemného)

a 70 % bude odepisováno výší měsíčního nájmu do doby vyčerpání slo-

žené jistiny.

Výše předplaceného nájemného:
1+kk 24,70 m2 měsíční nájem    960 Kč  x  36 měsíců  =  34 600  Kč

2+kk 42,95 m2 měsíční nájem  1581 Kč  x  36 měsíců  =  56 900  Kč

2+kk 50,40 m2 měsíční nájem  1831 Kč  x  36 měsíců  =  65 900  Kč

3+1 75,60 m2 měsíční nájem  2692 Kč  x  36 měsíců  =  96 900  Kč

Předplacené nájemné se netýká nájemníků, kteří měli platnou nájemní

smlouvu na byt na bývalé hotelové ubytovně UNO a mají uzavřenou

smlouvu o smlouvě budoucí.

3. Přihlásit se do výběrového řízení na pronájem bytu se budou moci

zájemci o bydlení v rekonstruovaném obytném domě UNO s trvalým

pobytem v N. Městě na Mor. a místních částech.

Poznámka:

V případě menšího zájmu se budou moci na základě dalšího výběrového

řízení přihlásit i zájemci s trvalým pobytem mimo Nové Město na Mora-

vě.

4. Rada města si vyhrazuje právo v případě převisu poptávky nad nabíd-

kou vzít v potaz sociální situaci žadatele (počet dětí, zdravotní stav a pod.),

trvalý pobyt žadatele (mimo trvalý pobyt Nové Město na Moravě), pří-

padně nabídnout byt nižší metráže (místo 3+1 např. 2+kk).

5. Žádosti o bydlení na předepsaném tiskopise (tiskopis lze vyzvednout na

sekretariátu MÚ) budou přijímány do 15 dnů po zveřejnění nabídky k pro-

nájmu bytů na úřední desce MÚ, v tisku Novoměstsko (případně Vysoči-

na) na sekretariátu MÚ.

6. Jednotlivé žádosti projedná a posoudí komise pro řešení bytových

potřeb a předloží radě města k následnému schválení přidělení nájemních

bytů jednotlivým žadatelům.

Náklady na bydlení v bytovém domě UNO - předběžná kalkulace
nákladů na bydlení podle jednotlivých typů bytů:

byt 1+kk - služby na l osobu
základní nájemné 830,70 Kč

zařizovací předměty 129,60 Kč

celkem nájemné: 960,00 Kč
záloha na teplo a TUV 568,00 Kč

záloha na SV 125,00 Kč

záloha na odvoz odpadů 35,00 Kč

záloha na úklid 25,00 Kč

záloha na osvětl. spol. prostor 7,00 Kč

záloha na výtah 30,00 Kč

záloha na STA 10,00 Kč

zálohy na služby celkem: 800,00 Kč
celkem základní nájemné a záloha na služby na l osobu - 1760 Kč
(v zákl. nájemném nejsou započteny balkony a sklepy)

byt 2+kk (menší) - služby na 1 osobu
základní nájemné 1444,58 Kč

zařizovací předměty 136,31 Kč

celkem nájemné: 1581,00 Kč
záloha na teplo a TUV 988,00 Kč

záloha na SV 125,00 Kč

záloha na odvoz odpadů 35,00 Kč

záloha na úklid 25,00 Kč

záloha na osvětl. spol. prostor 7,00 Kč

záloha na výtah 30,00 Kč

záloha na STA 10,00 Kč

zálohy na služby celkem: 1220,00 Kč
celkem základní nájemné a záloha na služby na 1 osobu - 2801 Kč
(v zákl. nájemném nejsou započteny balkony a sklepy)

byt 2+kk (větší) - služby na 1 osobu
základní nájemné 1695,15 Kč

zařizovací předměty 136,31 Kč

celkem nájemné: 1831,00 Kč
záloha na teplo a TUV 1160,00 Kč

záloha na SV 125,00 Kč

záloha na odvoz odpadů 35,00 Kč

záloha na úklid 25,00 Kč

záloha na osvětl. spol. prostor  7,00 Kč

záloha na výtah 30,00 Kč

záloha na STA 10,00 Kč

zálohy na služby celkem: 1392,00 Kč
celkem základní nájemné a záloha na služby 1 osobu - 3 223 Kč
(v zákl. nájemném nejsou započteny balkony a sklepy)

byt 3+1 - služby na 1 osobu
základní nájemné 2542,73 Kč

zařizovací předměty 149,71 Kč

celkem nájemné: 2692,00 Kč
záloha na teplo a TUV 1740,00 Kč

záloha na SV 125,00 Kč

záloha na odvoz odpadů 35,00 Kč

záloha na úklid 25,00 Kč

záloha na osvětl. spol. prostor 7,00 Kč

záloha na výtah 30,00 Kč

záloha na STA 1 0,00 Kč

zálohy na služby celkem: 1 972,00 Kč
celkem základní nájemné a záloha na služby 1 osobu - 4664 Kč
(v zákl. nájemném nejsou započteny balkony a sklepy)

Podmínky vypracované Městskou správou budov byly v návrhu před-

loženy 17. 5. bytové komisi a 21. 5. radě města, která je schválila a roz-

hodla o jejich zveřejnění.
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Činnost Klubu seniorů v Novém Městě
Náš zájmový spolek se pod ofici-

álním názvem „Svaz důchodců Čes-

ké republiky“ stále scházívá na

svých pondělních setkáních v novo-

městském DPS. Jsme rádi, že se

v poslední době omladil, když mezi

nás přibylo opět několik nových

mladších seniorek a seniorů, kteří

se ochotně zapojují do našich kul-

turních vystoupení a stali se členy

výboru. Děkujeme všem zdatným

pracovníkům, kteří pomáhají dle

svých sil a zdraví na lesních brigá-

dách, jež přinášejí do naší poklad-

ny finanční obnosy.

Náš KS srdečně děkuje obětavé-

mu výboru za dobrou práci, poně-

vadž se zasloužil o zajímavou ná-

plň našich posezení. Hlavně jeho

předsedkyně, Blanka Krupicová,

pro nás již 11 roků vymýšlí a při-

pravuje veselé scénky a kuplety,

které s námi trpělivě nacvičuje a re-

žíruje. Přejeme jí, aby studnice je-

jích obdivuhodných nápadů ani do

budoucna nevysychala.

Chtěla bych touto cestou podě-

kovat novoměstským hercům z „Hor-

dy“ Kamile Šimkové, Lence Dvo-

řákové a Bohuslavu Ptáčkovi za je-

jich vynikající herecké výkony, kte-

rými obohacují naše divadelní před-

stavení v klubu. V poslední době se

nám docela zdařily dramatizace dvou

pohádek, které se obecenstvu líbi-

ly. Zvláště „Ševcovská pohádka“.

Velký zájem mají naši členové

i jejich známí a rodinní příslušníci

o autobusové zájezdy do divadel v

Brně a Jihlavě. Vzorně se o ně každý

měsíc stará Hana Poukarová. Při této

příležitosti děkujeme Městskému

úřadu v N. Městě za finační příspě-

vek, který nám umožňuje levnější

návštěvu divadelních představení.

Rovněž poznávací autobusové

zájezdy – dvakrát i třikrát ročně –

jsou velmi oblíbené. Díky šikov-

ným seniorům Ladislavu Brožovi

a Ing. Jiřímu Staňkovi, kteří je orga-

nizují, jsme zhlédli mnohá krásná

a zajímavá místa naší vlasti i ciziny.

Hojně navštěvované jsou v jídel-

ně Penzionu i zdravotnické besedy,

přednášky lékařů, které nás pouču-

jí, a zajímavá setkání s novoměst-

skými cestovateli s krásnými videos-

nímky. Zástupci různých firem nám

též radí, jak postupovat ve výběru

moderního a kvalitního zboží.

Krásné odpoledne jsme prožili
s Miladou Petrovičovou, která nám

mistrně předvedla klavírní skladby
známých skladatelů. Veselou nála-

du nám předává svou harmonikou

i Jindra Dolníček. Hezké chvíle pro-
žíváme s dětmi z mateřské školy ul.

Tyršova a jejich učitelkami, když
náš obšOastňují milými besídkami.

Máme mezi sebou šikovné reci-

tátory, kteří nám přednášejí verše,
i nenapodobitelné vypravěče anek-

dot a veselých příhod.
Velký dík patří i Květě Sobolo-

vé, která nás na svých besedách

seznamuje s tím, co je nového ve
Svazu důchodců ČR, nabízí senior-

ské rekreace a možnosti levnějších
zájezdů a dovolených u moře.

V našem klubu seniorů se nám

velice líbí a nedovedeme si svůj
život bez něj představit.

Draha Pustinová

Rodinné odpoledne
Nevíte, jak příjemně strávit so-

botní odpoledne? Poradím Vám.

Třeba tak, jako rodiče a děti, kteří

se zúčastnili v sobotu 19. května

2001 rodinného odpoledne. Sdru-

žení rodičů při 1. základní škole

v Novém Městě na Moravě uspořá-

dalo ve spolupráci se školou pro

žáky a jejich rodiče v okolí letního

tábora na Mercedesce zábavné sou-

těžní odpoledne. Úkolem jednotli-

vých družstev ve složení žák a je-

den z rodičů bylo projít značenou

trasou se sedmi stanovišti, na kte-

rých se u rodinných družstev pro-

věřovaly různé znalosti a doved-

nosti. Tak například po kolika scho-

dech stoupá Večerníček, znáte ná-

zev nejstarší ulice v Novém Městě

na Moravě, víte, kolik je celkem

v Novém Městě na Moravě rybní-

ků, jaké jsou v okrese ŽDár nad Sá-

zavou přehradní nádrže…? Že ne?

No vidíte, s těmito a podobnými

otázkami si jednotlivá družstva (vět-

šinou) hravě poradila. Nejtěžším

soutěžním úkolem v rámci doved-

nostních disciplín bylo překonání

vodního toku a příkopu po laně.

Ovšem všichni tento náročný úkol

zvládli na výbornou, i když mnozí

se téměř namočili v potoce. Na kaž-

dém stanovišti dostali žáci za úspěš-

né splnění úkolu sladkou odměnu.

V cíli každé družstvo dostalo krás-

nou keramickou medaili, která

všem zúčastněným bude připomí-

nat pěkně strávené odpoledne.

Na závěr, po absolvování celé

trasy, si každý účastník mohl upéct

svého „buřtíka“ na již připraveném

ohni v areálu Mercedesky a zapojit

se do dalších soutěží (závody ve

skákání v pytlích, přetahování la-

nem, hod míčem na cíl…). A kdo

vyhrál? Samozřejmě všichni, kteří

se zúčastnili. Škoda jen, že dopo-

lední nevlídné počasí odradilo ostat-

ní přihlášené zájemce. Avšak od-

polední slunce svými paprsky od-

měnilo všechny soutěžící. Věří-

me, že rodinné odpoledne se všem

líbilo, že si všichni odnesli bohaté

a vselé zážitky a příště se těšíme –

„nashledanou!“

za Sdružení rodičů při 1. ZŠ
v Novém Městě na Moravě

 ing. Pavel Vinkler

Další dvě zastavení byla hudební.

Každoroční koncert před závěrem

školního roku pořádala klavírní tří-

da učitelky Milady Petrovičové.

Vystoupili zde žáci od nejnižšího

ročníku až po absolventky druhé-

ho cyklu. Svátečním oblečením

a příkladným chováním podtrhli

všichni účinkující slavnostnost udá-

losti a prokázali vážnost, s jakou

k vystoupení přistupují. V jejich

podání zazněly drobné skladby pro-

vedené, jak je u učitelky Petrovičo-

vé zvykem, s precizností a přesně

odpovídající osobnímu založení jed-

notlivých žáků. Umělecký růst pod

vedením velmi zkušené učitelky byl

patrný na každém vystoupení. Jed-

notliví účinkující vložili do před-

nášené skladbičky kus své osob-

nosti, hráli s chutí a velkou soustře-

děností a odpovědností.

Přehlídkou hudebního mládí byl

koncert souborů ZUŠ v aule Gym-

názia V. Makovského. Na malém

jevišti se v rychlém sledu střídaly

TROJÍ POHLAZENÍ
Nové tisíciletí se ujalo své vlády

a překotným tempem se řítí ku-

předu. A my s ním. S očima na ho-

dinkách stále někam pospícháme,

máme stresující pocit, že nestíhá-

me, nemáme čas ani na sebe, ani na

své blízké. Jen občas se podaří ta-

kové malé zastavení a pak se podi-

vujeme, kolik často podstatných vě-

cí nám v tom shonu uniká. Často ne-

známe dobře ani své děti a s údivem

objevujeme nové životní hodnoty.

V posledních dnech mě „potka-

lo“ takové zastavení třikrát a vždy

se o ně postarali žáci ZUŠ.

Začátkem května jsem byla po-

zvána na recitační vystoupení Klá-

ry Dvořákové, absolventky druhé-

ho cyklu dramatického oddělení

ZUŠ. Měla jsem možnost sledovat

Klářin umělecký vývoj od úplných

začátků, kdy ještě jako malé děv-

čátko v krátkých sukénkách výraz-

ně a osobitě přednášela dětské ver-

še a texty pod vedením nezapome-

nutelné učitelky Marie Junové. Mi-

lou Křičkovu báseň o horáckých

klucích a kozách si budu už navždy

spojovat s Klářiným přednesem. Jak

šel čas, Klára umělecky rostla, byla

úspěšná v mnohých soutěžích, na

kterých příkladně reprezentovala

dramatické oddělení ZUŠ, které nyní

vede a řídí mladá, ale velmi schop-

ná a talentovaná učitelka Ivona Čer-

máková. V krásném květnovém pod-

večeru vystoupila před své přízniv-

ce vyzrálá mladá žena. Kultivova-

ně a procítěně přednášela Klára

z Ovidiových „Listů heroin“ dopis

Oinóné Paridovi a před pozorným

obecenstvem se odvíjela barvitá tra-

gedie zklamané a milující, ale přes-

to hrdé ženy. Zážitek neskončil jen

potleskem a odchodem domů, ale

zanechal hluboký a dlouhý dojem.

soubory kytarový, flétnový, klari-

netový, na chvíli se rozezněla aula

jasnými hlásky dětí pěveckého sbo-

ru, aby vzápětí rozveselily obecen-

stvo harmoniky, country soubor

a nakonec krásná česká dechovka.

Jen ten, kdo alespoň někdy na chvíli

pracoval s dětmi, dokáže ocenit,

kolik úsilí vynaložili učitelé Milo-

slav Mrlík, Jana Kabrdová, Václav

Uhlíř, Jan Lán, Jan Hradecký, Eva

Mošnerová a Josef Večeřa, aby do-

kázali se svými dětmi během jed-

noho školního roku připravit tak

milé a velmi kvalitní vystoupení.

Přes obsahovou rozdílnost byly

všechny tři podvečery pohlazením

unavené duše. A tak moje upřímné

poděkování patří Vám, milé děti,

za to, že svůj volný čas věnujete tak

ušlechtilé činnosti, kterou dokážete

potěšit i jiné, a především Vám,

moji milí kolegové – učitelé ZUŠ,

za to, že své povolání chápete jako

velké poslání a že ze svého umění

tak bohatě rozdáváte svým žákům.

Mgr. Jana Černá
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Náš první několikadenní ozdrav-

ný pobyt, který jsme prožili v Zub-

ří, se vydařil. Všichni jsme byli ve-

lice spokojeni. Nadýchali jsme se

čistého vzduchu v lesích kolem

Zubří a nachodili několik desítek

kilometrů. Chtěli bychom hlavně

poděkovat manželům Jamboro-

vým, kteří se o nás starali opravdu

jako o „svoje“. Díky jejich ochotě,

vstřícnosti a laskavosti nám všem

společně bylo dobře.

Vzájemně si vyjít vstříc a udělat

pro druhého něco navíc by mělo

být smyslem života.

Děkujeme také Ing. Pavlu Svo-

bodovi, který nám věnoval celé

nedělní odpoledne a zasvěceně vy-

právěl o smírčích kamenech a his-

torii našeho okolí. Několikakilome-

trová procházka lesy byla pro nás

zážitkem. Děkujeme. Ještě musíme

poděkovat Lídě Novotné, která

nám v samém počátku ochotně po-

mohla vybrat místo našeho pobytu

a zařídila první potřebné formality.

Díky.

Načerpali jsme nové síly a ener-

gii a těšíme se na další společný po-

byt s dobrými lidmi.    klub Návrat

Ozdravný pobyt onkologických pacientů

Dne 12. 5. měřila novoměstská

děvčata své dovednosti v aerobicu

v Bystřici n. P. Dívky startovaly ve

třech kategoriích. V 1. kat. obsadila

Eliška Kuběnová 5. místo a Zuz-

ka Buchtová 7. místo. V 2. kat.

patří 8. místo Anetě Benešové. Nej-

úspěšnější byly závodnice ve 3. kat.:

Petra Kučerová 4. místo, Zuzka Se-

korová 5. místo, Zuzka Tonarová

6. místo.

Dne 20. 5. se konala soutěž mas-

ter-class ve ŽDáru n. S. V kvalitně

obsazeném závodu, který organi-

zoval Aerobic club Ida, se děvčata

neztratila. V nejmladší kat. získala

Terezka Pojezná 4. místo (i Miss

symaptie). V 2. kat. uspěly Lucka

Gerišerová – 4. místo, Zuzka Buch-

tová 7. – 10. místo. Velmi obtížnou

sestavu 3. kat. zvládla nejlépe Míša

Jamborová. Ve finále obsadila 6. –

10. místo.

Děkuji všem závodnicím za před-

vedené výkony a doufám, že účast

v soutěžích jim bude motivací

k dalšímu tréninku.

DK

Dvě soutěže v aerobicu

Upozornění
Dnem 1. 7. 2001 nabývá účin-

nosti zákon č. 65/2001 Sb., o pod-

mínkách provozu vozidel na po-

zemních komunikacích a o změně

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

odpovědnosti za škodu způsobe-

nou provozem vozidla a o změně

některých souvisejících zákonů (zá-

kon o pojištění odpovědnosti z pro-

vozu vozidla), ve znění zákona

č. 307/1999 Sb.

S tímto souvisí i převod někte-

rých dopravně správních činností

od Policie ČR na okresní úřady,

magistráty a Ministerstvo dopravy

a spojů. Jedná se o činnosti na úse-

cích evidence motorových vozidel

a jejich přípojných vozidel a schva-

lování technické způsobilosti jed-

notlivých vozidel.

Okresní ředitelství Policie ČR ve

ŽDáru n.S. upozorňuje na tuto sku-

tečnost a zároveň oznamuje, že ve

dnech od 25. do 29. 6. 2001 budou

uzavřeny výše uvedené evidence

Dopravního inspektorátu. V tomto

týdnu proběhne jejich přestěhová-

ní do budovy Okresního úřadu, ref.

dopravy a silničního hospodářství,

ul. Dr. Drože 26, ŽDár n.S. 1 (bu-

dova bývalého štábu CO okresu).

Přestěhováno bude rovněž již pře-

dané oddělení řidičských průkazů

a přestupkového řízení.

Provoz evidencí bude na tomto

novém pracovišti zahájen dne 2. 7.

2001.

Policie ČR, okresní ředitelství

Městská policie
Značný počet stížností na volné

pobíhání psů, vypouštění psů bez

košíku, znečisOování pískovišO, ohro-

žování dětí atd. nutí Městskou poli-

cii našeho města k stálé ostražitosti

v této oblasti.

Že se situace příliš nelepší, dosvěd-

čují výsledky namátkových kont-

rol ve vytipovaných lokalitách No-

vého Města. V měsíci květnu byly

řešeny tyto případy volného pobí-

hání psů: 2. 5. v 23:15 hod. po ul.

Leandra Čecha, 6. 5. v 12:00 hod.

v blízkosti rekreačního zařízení

v Studnických Pasekách, 10. 5.

v 15:15 hod. po ul. Masarykova,

22. 5. v 16:30 hod. po ul Drobného.

Všechny případy byly řešeny ulože-

ním blokové pokuty chovateli.

Dne 18. 5. v 20:10 hodin byli

strážníci přivoláni na železniční ná-

draží, kde podnapilý občan obtě-

žoval zde přítomné. Šlo o staršího

občana z Mitrova, který díky množ-

ství alkoholu zřejmě pozbyl orien-

tační smysl. Muže si přebrala hlíd-

ka Policie ČR, která se na místo

dostavila.

Téhož dne v 23:35 hodin rušil na

Vratislavově náměstí noční klid

mladík, který se jako jediný z tří-

členné skupiny snažil vyniknout

svým hlučným chováním. Mladící,

kteří výtržníka doprovázeli, se tak

mohli přesvědčit, že se slušnost

a ohleduplnost vyplácí.

Kam dřív „skočit“ nevěděli stráž-

níci v noci z 25. 5. na 26. 5. V 23:30

hodin uklidnili na ul. Školní tři mla-

díky z N. Města a o čtvrt hodiny

později na téže ulici pak i mladíka

z Havlíčkova Brodu. Aby všeho ne-

bylo „málo“, zakročovala hlídka ještě

v ubytovně DUO, kde se snažila

uklidnit bouřlivou oslavu. Že bě-

hem služby musela hlídka použít

i pokutové bloky, nikoho zřejmě

nepřekvapí.               Gregor Petr

První víkendovou sobotu v květ-

nu se uskutečnil národní šampio-

nát mažoretkových skupin České

republiky oblastním kolem v Hole-

šově. Z N. Města získaly postup na

mistrovství Moravy a Slezska v Tře-

bíči tři skupiny. Umístění dětí by-

lo následující:

Pampelišky: 1. místo v kat. mlad-

ší děti, Pomněnky: 3. místo v kat.

starší děti, Novoměstské mažoret-

ky: 3. místo v kat. mladší juniorky,

Novoměstské mažoretky: 2. místo

v kat. mladší seniorky.

Do dalšího zápolení v národním

šampionátu v Třebíči přejeme hod-

ně štěstí a děkujeme za reprezentaci

Nového Města na Moravě.        MP

Národní šampionát mažoretek

VÝKUP AUTOMOBILŮ

Š K O D A
❍ všechny typy od roku výroby
1985 (105, 120, Favorit, Felicia,

Octavia a další)

❍ Peníze ihned, odvoz
– převoz zařídíme

❍ Vykoupíme také automobily po
havárii, bez STK, podnikové

i užitkové – na stavu nezáleží

tel.: 0777/088888

PRÁCE – FINANCE
Externí úvěrový pracovník pro spol. Profireal, a.s.

Volejte, tel.fax:

0439 812 383
0608 330 555   /   0608 330 899

Léčebna TRN a LDN Buchtův

kopec přijme do pracovního po-

měru univerzálního údržbáře.

Znalost více profesí vítána. Vý-

hledově možnost přidělení bytu.

Požadavek: výuční list, vlastník

řid. průkazu B, T. Nástup možný

ihned. Bližší informace podá p.

Burian, vedoucí údržby, tel. 0616

664 221.

První tři dny květnové dny lze

označit za letní. Noční teploty nad

10 ˚C, denní nad 20 ˚C. I čtvrtý den

byl pěkný, ale v noci a odpoledne

již přišla bouřka a místy padaly krou-

py. Zapršelo i v noci na 7. 5., ale

celkově spadlo srážek málo. Zapr-

šelo jen v šesti dnech či nocích.

Bylo typické vysočinské jaro. Ani

jeden den neklesla teplota k bodu

mrazu, ale také odpolední teplota

jen výjimečně stoupla ke dvaceti

stupňům. 18. 5. v noci přišla bouř-

ka. Výrazně se ochladilo 19. a 20.

5., to se opožděně přihlásili „zmrzlí

muži“. Ráno teplota klesala až na

3o C. I příroda reagovala ne nedo-

statek vláhy a poměrné chladno -

kaštany rozkvetly až v druhé polo-

vině měsíce. Ale na Kazmíráku vy-

plulo 28. 5. na hladinu sedm ma-

lých labuOátek.                          FV

Počasí v květnu
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